
Okénko základní školy
Milí čtenáři,
letní prázdniny uběhly jako voda a začal nový školní rok. Taky Vás vždy zajímalo, co se
děje ve škole, když jsou zrovna prázdniny? Prozradíme Vám, že se toho děje dost. Povedlo se
nám vymalování vybraných  tříd,  chodba budovy byla  vyzdobena malbami hradů a zámků
okolí Lochovic, školní družina má renovované vchodové dveře, byl opraven prasklý rozvod
vody v učebně cizích jazyků. Věříme, že výměna kohoutů u topení v tělocvičnách přispěje
k úspoře energií. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na tom podíleli.
Několik změn prodělal přes prázdniny náš pedagogický i nepedagogický sbor. Školu opustila
paní  učitelka Mgr.  Marie  Hájková,  na jejíž  místo nastoupila  Bc.  T. Trollerová a Mgr.  L.
Jindrová. Do zaslouženého důchodu odešla paní Alena Nevolná, které ještě jednou děkujeme
za  její  mnohaletou  práci.  Nově ve škole pracují  dvě asistentky pedagoga,  které  poskytují
pomoc při efektivním využívání podpůrných opatření integrovaným žákům. Od října pak ve
škole působí jako školní psycholog T. Janásová, která nabízí žákům, rodičům i pedagogům
poradenskou konzultaci i krizovou intervenci v obtížných situacích.
Ministerstvo školství zveřejnilo Výzvu z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
022, ze které škola získala finanční prostředky především na další vzdělávání pedagogických
pracovníků, podporu čtenářské gramotnosti, tandemové výuky a další aktivity.
Společně  jsme  již  měli  příležitost  k setkání  na  školní  akademie  na  téma  z pohádky
do pohádky.  Žáci  i  paní učitelky byli  za svá vystoupení  odměněni potleskem a především
hojnou účastí diváků. Věříme, že se pestrý program líbil a zaujal. Potěšilo nás, s jak velkou
účastí  diváku  se  tato  akce  setkala.  Děkujeme  také  za  finanční  příspěvky  na  rozvoj
ekologických aktivit ve škole.
V letošním školním roce jsme poprvé zařadili pro žáky 1. stupně bruslení jako součást tělesné
výchovy.  Bruslařský  výcvik  probíhá  na  zimním  stadionu  v Hořovicích,  kde  jsou  děti
rozděleny do skupin podle svých bruslařských dovedností a vyspělosti.
Zástupci tříd v žákovské radě připravili prodejní akci Bazar hraček, kde prodávali přinesené
hračky, ze kterých jejich spolužáci už vyrostli. Výtěžek z prodeje je určen na adopci zvířete,
které bude vybráno demokratickým hlasováním všech žáků školy.
Stovky  interaktivních  exponátů,  film  ve  3D  kině  nebo  zábavná  vědecká  show,  to  je
Techmania Science Center v Plzni. Tu navštívili žáci 4. a 5. ročníku, a celý den tak aktivně
strávili hravým objevováním a experimentováním ve světě vědy a techniky.
Rodiče  a  žáci  devátého  ročníku  byli  informováni  o  přijímacím  řízení  na  střední  školy.
Schůzky proběhly v úterý 21. 11. a  po úvodních informacích zástupci  škol  středních škol
prezentovali svou nabídku vzdělávacích oborů. 
První  čtvrtletí  školního  roku  pomalu  končí,  a  tak  nastal  důležitý  okamžik  pro  žáky
z 1. ročníku – přechod z Živé abecedy na Slabikář, tedy z průpravy ke čtení,na skutečné čtení
prvních  vět.  A  taková  událost  se  musí  patřičně  zdůraznit.  Proto  každoročně  každá  třídní
učitelka 1. ročníku pořádá Slavnost Slabikáře. I letos při ní prvňáčci prokázali, co všechno již
umí, když si je žáci 9. ročníku vyzkoušeli. V závěru pak všichni obdrželi svůj nový Slabikář.
Blíží se nejkrásnější svátky v roce. Svátky radosti, pokory, vzájemného porozumění a lásky.
Přejeme všem čtenářům Lochovických listů jejich klidné prožití, zastavení v uspěchané době
a štastný a spokojený vstup do roku 2018.


